


Mobilidade Interna: 

- Uma consolidação da mobilidade intercarreiras;

- Uma consolidação da mobilidade intercategorias.

Procedimentos concursais de Promoção: 

- Procedimento interno de selecção para mudança de nível (nível 2) para dois Técnicos de
Informática Adjuntos (Gabinete de Informática);

- Procedimento interno de selecção para mudança de nível (nível 2) para um Técnico de
Informática, Grau 3 (Gabinete de Informática);

- Concurso interno de acesso limitado para um posto de trabalho de Técnico de Informática,
Grau 2, Nível 1 (Gabinete de Informática);

- Concurso interno de acesso limitado para um posto de trabalho na categoria de Fiscal
Municipal Especialista, da carreira de Fiscal Municipal (Gabinete de Fiscalização e Controlo);

Tendo em conta que se mantêm as necessidades de ocupação de postos de trabalho e cujos 
respectivos procedimentos concursais ainda se encontram a decorrer, transitam do Mapa de 
Pessoal que antecede a este, devidamente proposto e aprovado, os seguintes procedimentos: 

- Um posto de trabalho de assistente técnico (Gabinete de Relações Públicas e Informação).

- Oito postos de trabalho de assistente operacional - jardim, varredura e lixo (Sector de
Abastecimento Público e Espaços Verdes);

- Um posto de trabalho de assistente operacional - Motorista de Pesados (Sector de parque
de Viaturas);

- Um posto de trabalho de assistente operacional (Armazém);

Transitam ainda do Mapa de Pessoal que antecede a este, devidamente proposto e aprovado, 
pelo motivo acima mencionado, os seguintes procedimentos concursais, com abertura 
prevista ainda no decorrer do ano 2018: 

- Um posto de trabalho de assistente operacional - auxiliar administrativo (Secção de
Expediente e Arquivo);

- Um posto de trabalho de assistente operacional - Carpinteiro (Sector de Obras Municipais).
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As despesas com pessoal previstas para novos recrutamentos, serão consideradas tendo e� 1 )
conta o estabelecido pelo Decreto-Regulamentar nº 14/2008, de 31/07, para as carreiras de _/ 0técnico superior, assistente técnico e de assistente operacional. � 

Os postos de trabalho ocupados, transitam do Mapa de Pessoal que antecede a este, 
devidamente proposto e aprovado. 

ara Municipal de Nisa 
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